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a Biodinamikus  közhasznú Egyesület tagjainak és barátainak
2007. karácsony idején

Kedves Barátaim!

Ahogyan meghirdettük, igen, lezajlott a törökországi Efézusba hirdetett „mûvészeti
tanulmányút”, s mindjárt határoztuk, hogy sok lemaradt barátunk miatt az utat május végén
valamikor meg is fogjuk ismételni, ha lesz még erôm hozzá. 
12 fô volt a létszám, s ami a mai világban oly ritka, teljes egyetértésben töltöttük a hat napot.
Az esti elôadásokon megkíséreltük, hogy elôkészüljünk a romvidék látására, és megértsük az
aznapi élményeket. A tengerparti táj, maga a tenger, a láthatatlan természeti élet
közelítésében segített, a most élô emberek munkáját pedig a bejárt nagy gyümölcsösök
(ôszibarack, füge, szôlô stb.) érzékeltették. Az antik romok között járva észleltük, hogy az
évezredes múlt embereinek lelkivilága nagyon is különbözött a miénktôl. De érdemes-e azon
igyekeznünk, hogy ilyen régi korok lelkiállapotát megértsük? Igen, érdemesnek éreztük,
hiszen betokozódva saját lelki megszokásainkba, a világ és a többi ember megértésétôl is
elzárjuk magunkat. Nem csak az ezeréves görög templom pusztulásakor, még inkább késôbb,
az apostolok idején változott nagy lendülettel a világ, mi most is egy nagy átfordulás idejét
éljük. Az egyetértés nagyon is ritka az emberek között manapság is. 

Most karácsony közeledtén újra
felidézem tanulmányutunknak azt a
napját, mikor Jézus anyjának, az ott élô
Szûz Máriának házát látogattuk meg a
hegyekben. A csendes boldogságnak,
könnyû és vidám szeretetteljességnek
finom légkörét azon a helyen még
mindig érezni lehet. És változó korunkat
elöntô gonosz ellenségeskedésnek onnan
visszatérve talán ellene tudunk mondani.
Mert mi is, a magunk kicsi erejével jövôt
készítünk az emberiségnek, s ehhez
mérve az emberi haragok, csúfolások
aprónak tûnhetnek, el lehet nézni

felettük, sôt, talán meg is érthetjük a másképpen gondolkodókat. 
Hiszen az igazság-keresés erénye, a higgadtságé, a bátorsággal együtt vezet el a
bölcsességhez, s ezt a négy antik erényt a világon sok biodinamikus munkával foglalkozó
ember igyekszik gyakorolni a decemberi hónap négy hete alatt ma is.
Ahova nem jutottunk el, az isztambuli nagy templom is, a török idôk elôtt, a bölcsességnek
volt szentelve, az Aya Szófiának, s az a szó: Szófia – Szûz Mária titkos neve. 
Remélem, a szép ôsz segített mindenkinél a nyári aszályok kiegyensúlyozásában, s kívánok
mindnyájatoknak szép, békés, hóval védett téli idôszakot, s benne egy kis pihenést.

Mezei Ottóné Klári néni

              



Idôpontok:
Téli intenzív biodinamikus tanfolyam
2008. jan. 18. 14 órától jan. 22. 14. óráig
Helyszín: Gödöllô, Sz.I. Egyetem.
A tanfolyam ingyenes, aki kollégiumi áron szállást kér, jelentkezzen nálam január elsô
hetében.  Tel.:1-200-7867
A dornachi (Svájc) Mezôgazdasági napok
2008-ban febr. 6-9 között zajlanak. A Tagung címe: Spiritualitás és mezôgazdaság;
német/angol elôadásokkal, szinkrontolmácsolással. Jelentkezési lapot tôlem lehet kérni. Ha
összejön egy magyar csoport, magyar összefoglalásokat is tarthatunk. Ebben az évben sajnos
nem sikerült pályáznunk a költségekre. 

MEGHÍVÓ

A Biodinamikus Közhasznú Egyesület éves rendes közgyûlését a tanfolyam során tartjuk,
január. 2o-án 14 órától.
Minden tagunkat elvárjuk, a tanfolyam részvevôit szeretettel vendégül fogadjuk. A
napirendet lásd az interneten a BdKE honlapján www.biodin.hu.

Budapest, 2007. december 12-én. 

A BdKE Vezetôsége

       


